ASİ KIZLARA UYKUDAN ÖNCE HİKAYELER
“Daha fazlasını hayal et
Daha fazlasını iste
Daha çok mücadele et
Ve kuşku duyduğun zamanlarda
Unutma:
Sen haklısın.”

Engeller yaşamın olmazsa olmazıdır, yaşamsa bu engellerin üstesinden
gelebildiğimiz oranda anlam kazanır. Bu engelleri kimi zaman kendi ailelerimiz
kimi zaman toplum kimi zaman okullar kimi zaman işverenimiz koyar. Kuşkusuz
herkesin yaşamında engeller var; ama kuşku yok ki kadınlar bu engellerden
herkesten daha fazla pay aldı. Önemli olan kadınları bu engellerin varlığına
alıştırmaktansa engellerin aşılabilmesi için bir yolun olduğunu onlara
anlatabilmektir. Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler adlı kitap bu anlayışa
verilebilecek en güzel örneklerden biri. Kitap yetmişten fazla ülkeden çok sayıda
bağışçının ve onlarca kadın sanatçının desteğiyle yaşama geçirilmiş bir proje
aslında. Bu projenin amacı kadınları, hayallerine kavuşmaları için kendilerine
güvenmelerinin yeterli olduğuna inandırmak aslında. Kitabı yazan ve basıma
hazırlayan Favilli ve Cavallo önsözünde “Kızların önlerindeki engeli anlamaları
önemli. Ama bu engellerin aşılabileceğini bilmeleri bir o kadar önemli. Yalnızca
bunların üstesinden gelebilecekleri bir yol bulmakla kalmayacak, arkalarından
gelenler için de bu engelleri kaldıracaklar, tıpkı buradaki büyük kadınların
yaptığı gibi.” ifadesini kullanıyor ve engelleri aşarak kendilerini bulan 100
kadının etkileyici öyküsünü okurlarla paylaşıyor.

Bu kitapta; matematikçi, mucit, korsan, yazar, aktivist, cerrah, kraliçe,
jimnastikçi ve daha pek çok alandan 100 kadının öyküsüne yer verilmiş. Son
dönemde sıklıkla gündeme gelen “kadın olmak” temalı çalışmaların bir başka ve
etkileyici örneği olmuş. Kitabın her kadın için ayırdığı iki sayfa var, sayfaların
birinde öyküsü etkileyici bir dille, masalsı bir biçemle anlatılırken diğerinde
sanatçılar tarafından yorumlanmış bir resmine yer veriliyor. Kitaptaki öyküler
kısa ve çarpıcı, bu etkileyici kadınların yaşamlarına ilişkin bir ipucu gibi
görülebilir. Öykülerin karşısındaki portrelerse bir o kadar etkileyici birer sanat
eseri. Kitabın anlatımı okuyanda masal okuyormuş izlenimi uyandırırken bir
yandan da yaşamöyküsünün ayrıntılarına ilişkin merakı beraberinde getiriyor.
Renkli ve anlamlı bu kitabı 10 yaş üstündeki çocuklar ve yetişkinler
okuyabilir.
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